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VÄGLEDNING

REPARATIONSSATS FÖR LAMINAT- PARKETT- OCH TRÄGOLV
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Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder reparationssatsen. 
Reparationssatsen är endast avsedd för privat bruk inomhus för reparation av laminat-, parkett- och trägolv. Se 
alltid till att arbetsplatsen är välventil erad. Spara bruksanvisningen.

VARNINGAR! 
Får inte användas av barn eller personer med ned satt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.  
Risk för brännskada. Smältaren blir snabbt mycket varm under använd ning. Om du inte är forsiktig kan det leda 
till bränn skador på huden oeh att material förstörs. 

• Vidrör aldrig smältarens spets när den används eller innan den har svalnat.
• Se upp för droppande varmt vax. 
• Stäng alltid av smältaren direkt efter avslutad användning. 
• Smältaren får aldrig vara påslagen under transport. 
• Rengör aldrig smältaren innan den har svalnat helt. 
• Felaktig hantering av smältaren kan förstöra produkten. 
• Kontrollera alltid produkten med avseende på synliga skador före användning. 
• Gör inga ändringar på produkten och öppna aldrig höljet. 
• Kassera produkten om den har skador eller om den har tappats.

Förberedelser  
Rengör området så att det är fritt från fett, smuts och eventuella flisor samt se till att ytan är plan med 
golvet. Använd spackeln vid behov för att rengöra och jämna ut området. Området måste vara helt torrt innan 
reparationen kan påbörjas.

Välj vaxfärg 
Välj den/de vaxfärger som passar färgen på golvet. Vaxet kan blandas för att så nära som möjligt motsvara 
färgen på golvet. 

Reparation
1. Ta bort skyddshättan från vaxsmältarens spets, ställ strömbrytaren på ON och 

tryck på knappen ovanför strömbrytaren. Verktyget värmer så länge knappen 
är intryckt och lysdioden lyser rött. Efter några sekunder blir smältarens spets 
mycket varm och klar för användning.

2. För att få det snyggaste resultatet kan du först applicera ett ljusare vax än 
golvet på området och därefter applicera ett mörkare vax som stämmer 
överens med färgen på golvet. 

3. Håll smältaren vågrätt över området, smält små mängder vax på den främre delen av smälta rens spets och 
blanda eventuelIt vaxfärgerna för att få rätt färg. Droppa ned små mängder av materialet i området tills det 
är något överfyllt. 

4. Stäng av smältaren genom att ställa strömbry taren på AV {OFF), och låt smältaren svalna på en säker plats. 
5. Låt reparationen svalna i 5-10 sekunder. Av lägsna överblivet vax genom att föra skrapan över reparationen 

med ett lätt tryck. Ta bort de sista vaxresterna med slipsvampen och anpassa samtidigt ytans utseende. 
Om ådringen ska efterliknas kan man göra en skåra i vaxet med ett vasst föremål och sedan fylla skåran 
med vax i en mörkare nyans.

Rengöring och förvaring  
När smältaren har svalnat, rengör spetsen med skrapan/rengöringsduken. Använd aldrig vatten vid rengöring. 
Sätt på skyddshättan. Förvara repara tionssatsen utom räckhåll för barn. Får inte förvaras i direkt solljus, nära 
värmekällor eller i fuktiga/våta utrymmen.


